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چكيده:
در ادبیّات ایرانزمین تصاویر وارونهای از زن وجود دارد .محور غالب داستانها مذکّرند؛ امّا این زنان هستند که
باعث وقوع رویدادها میگردند .توصیف و بررسی شخصیّت زن در غالب آثار ادبیی ،بیه دلییل سیفره فرهنی
مردساالرانه ،تصویری غیر واقعی و فاقد تجارب زنانه است و زنیان آنجیا کیه فرصیت بییازنمودن تجییاربشان را
یافتهاند ،از ادبیّات به عنوان ابزاری برای نمایش مظفومیّت جنس خود بهره بردهاند.
سووشون و شوهر آهو خانم د و رمان عصر حاضرند که تجیارب زنانیه سییمین دانشیور و نگیاه مردانیه عفیی
محمّد افغانی به زنان در آنها به رشته تحریر درآمده اسیت .بیا بررسیی جایگیاه زنیان در ایین دو اثیر (بیه عنیوان
نمایندگان زنان ایرانی) میتوان از تحیوّالتی کیه در جایگیاه زنیان در صید سیار اخییر بیه وقیوع سیوسیته اسیت،
تصویری ارائه نمود.
این مقاله میکوشد تا با بررسی تربیقی این دو اثر ادبی ،شباهت و افتراقهیای جایگیاه زنیان را میورد مداقّیه
قرار دهد تا با نگاهی به گذشته زنان ،مرالبات محوری آنان آشکار گردد.
كليد واژهها :سووشون ،شوهر آهو خانم ،زن ،ادبیّات تربیقی.

 .1تاریخ دریافت1931/11/11 :
 .1ایمیلfatemehmohseni57@yahoo.com :

تاریخ سذیرش1931/1/11 :
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 .2مقدّمه:
نه تنها یکیی از ساییهگیذاران تمیدّن بشیری کیه از عوامیل مهیمّ سیشیرفت آن اسیت« .در کشیف آتیش،
کشاورزی ،اهفی ساختن حیوانات ،سفّالگری ،نخریسی ،بافندگی ،رنگرزی ،کشت گیاهان طبّی و سیایر
فنون سهم اساسی داشت( ».آندره)11 :1981 ،
زن در دنیای مردمحور ،مانند همه اصناف و طبقیات فرودسیت بیرای ایفیای نقیش واقعییش بییش از
حسیی و عیاطفی .در ایین
آنچه نیاز بود ،کوشش نمود تا شاید دییده و شیناخته شیود؛ شیناختی ففسیفیّ ،
رهگییذر ،عییالم بیییرون و عییالم درون زن هییمزمییان در حییار تغییییر اسییت .او بییا خودبییاوری و شن ییاخت
توانمندیها و لیاقتهای خویش ،در صدد احراز جایگاه واقعی خویش است و جهیان بییرون از او ،گیاه
بر او راه میگشاید و مسیرش را هموار مینماید و گاه زن ،خیود و توانیاییهیایش را بیه جهییان تحمییل
میکند« .گنجاندن نظریههای زنمحور در کتب درسی و دانشگاهی اروسایی سبب شید تیا در سیدههیای
اخیر ،زنان در شیوههای زندگی و اندیشه و قفم خود ،توجّیه بیه موقعیّیت زنیان در جامعیه را بیه ففسیفه و
اصور دانش تحمیل کردند( ».سامالآبوت)11 :1931 ،
در فضا و محتوای ادبیّات قدیم و در تاریخ چند هزار ساله ما ،زن نیمیه سنهیان و نااندیشییدهای اسیت
که همواره فرع محسوب میشود .در ادبیّات کهن فارسی ،زنان تصاویری گوناگون دارند؛ زن خردمنید
و باتدبیر ،زنان وسوسهکننده و برانگیزاننده و زنانی که عشق و آرامش را در مردان سبب میشوند و گاه
آنها را ریشخند میکنند و گیاه صورت آرمیانی دارنید و سیارهای اوقیات بیا عظمیت ،سیرزمینی را اداره
میکنند.
در صد سار اخیر با تغییرات ژرف اجتماعی ،به ویژه رخداد کشیف حجیاب ،زنیان ناخواسیته بیدون
هیچ فکر یا تصمیم یا عمفی به کانون حوادث و مناقشهها مبدّر شدند .از ایین زمیان بیه بعید بیود کیه در
برخی از گونههای رمان (واقعگرا) ،زنان نقش اصفی ایفا کردند و راویان داستانها ،چیه میرد و چیه زن،
خود دچار دوگانگی گردیدند؛ از سویی با نگاه کهنه و سفسفهمراتبی به زن و از سوی دیگر بیا فرهنی
نوین غربی که به سرعت دیدگاههای مربوط به زنان را تغییر میداد ،مواجه بودند.
زنانِ اینگونه داستانها با خود مشکفی ندارند .مشکل آنها با جهان سیرامونشیان اسیت .آنیان خیود را
قیربانی بیعدالتیهای اجتماعی میدانند .در مقابلِ زن قربانی و مظفوم ،زن گمیراه هیم وجییود دارد .در
غالب رمانهایی که نویسندههای آنها مردان بودهاند ،به تناقضها و سیچیدگیهای درونی زن توجّه نشده
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است؛ زیرا «زن در ادبیّاتیکه مردان سدید آوردهاند ،در تقابل با مرد معنا مییابد و در تقابل با هدفهای
مرد است که اهمّیّت سیدا میکند و ایین تصیویرهای قیالبی ،از دو مقولیه اسیت؛ زن ییا شییران اسیت ییا
فرشته ،یا حوّا یا مریم و شاهکارهای ادبی ،چنین تصاویری از زن ارائه دادهاند( ».مقدادی)18 :1981 ،
با رشد فردگرایی در جهان امروز ،تالشهیای میردان بیرای رسییدن بییه عشیق آسمییانی از طیریییق
عشقهای زمینی ،دیگر موضوعیّت ندارد .در این نگرش زن موجودی است چون سایر موجودات؛ سیس
او باید با توجّه به خودش بازنمایی شود .اگرچه ایین تحیوّر هنیوز در ادبیّیات فارسیی بیه وقیوع نپیوسیته

است ،امّا گذر از این مرحفه در بسیاری از رمانهای معاصر مشهود است .دو اثر سووشون و شیوهر آهیو
خانم از جمفه اینگونه آثار هستند.
 .2-2پيشينة تحقيق:

در زمینه دو رمان شوهر آهو خانم و سووشون سژوهشهای متعدّدی انجام گرفته اسیت کیه هیر یی

از

زاویهای خاص به این آثار نگریستهاند .عبّاسزاده ( )1918نقیش و جایگیاه زن را در رمیان شیوهر آهیو
خانم مورد بررسی قرار داده است .شیروانی و کهدویی ( )1911بییه شخصییّتسییردازی قهییرمان زن در

رمان شوهر آهیو خیانم و سووشیون و ابیارری و امییری ( )1911بیه بیازخوانی رمیان شیوهر آهیو خیانم
سرداختهاند .در مقاله حاضر ،نگارنده ضمن مرالعه این آثار ارزشمند ،با گزییدن موضیوع زن در ایین دو
رمان به بررسی چشماندازی میسردازد که نمایندگان همه زنان ایرانی در آن حضور دارند.
 .2-2روش تحقيق:

سژوهشهای ادبیّات تربیقی مبتنی بیر مرالعیات بیینرشیتهای اسیت .تهیّیه ایین مقالیه بیا بهیره جسیتن از
سژوهشهای اجتماعی ،ادبی ،مرالعات زنان و مرالعات خانواده به روش کتابخانهای میسّر گردید.
در مقایسه جایگاه زنان در دو اثر مورد بررسی ،نگارنده در سی اثبات تأثیر و تأثّرها نیست و به وجیوه
تاریخی این دو رمان توجّه ندارد (مکتب فرانسوی) ،بفکه معیار تربیق و مقایسه شباهتهیا و تفیاوتهیا،
جایگاه زنان در دو اثر به عنوان نمونههای ادبی و هنری با مضامین مشترک در امور زنان اسیت( .مکتیب
امریکایی)
 .2ساختار داستان سووشون:
محور رمان سووشون شخصیّتی به نام زری است .او زنی تحصیلکیرده و عاشیق شیوهر و سیه فرزنیدش
است .وی به صورت غریزی ،رفتارهای ی

زن سنّتی را دارد؛ امّیا آموختیههیا (بیه وییژه در مدرسیه) و
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ارتباطهایش او را به صورت زنی متجیدّد درمییآورد .او در مییان میرز تجیدّد و سینّت در تیردّد اسیت.
همسرش یوسف با دنیای متجدّد آشناست؛ در خارج درس خوانیده و از خیوانین فیارس اسیت .یوسیف
مخالف حضور بیگانگان در ایران و در ابیراز عقاییدش بسییار بییسرواسیت .او همیواره نگرانیی زری را
برمیانگیزد .ظاهراً این خُفق راتی اوست و در مراودات شخصی و خانوادگیش هم همینگونیه اسیت .او

در این زمینه میگوید« :من غیر از اینطور ،جور دیگری بفد نیستم حرف بیزنم؛ بیا احیدی رودربایسیتی
ندارم( ».دانشور )18 :1938 ،در این رمان تقابل درونیی زری بیا خیودش و تقابیل بیرونیی او بیا حیوادث
اجتماعیای که هر لحظه زندگی او را تهدید میکند ،بیه خیوبیی نشان داده میشود و در سیاییان ،آنچیه
همواره او را میترساند ،رخ میدهد .سایان غمانگیز داستان ،زری را متحوّر میکند« :در کنیار یوسیف و
در جریان همین جدارها و مقاومتهاست که همسر او رشد و تحوّر میییابید( ».روالقیدر)151 :1983 ،

زری در نگاه دانشور «ی

فرشته خانگی است .ی

زن ایدهآر که شوهر و بچّههایش را دوست دارد و

به زنیدگیش مییرسید» (دانشیور)91 :1911 ،؛ «بییآنکیه ملیل زنیان سینّتی منفعیل و سیر بیه راه باشید».
(میرصادقی« )181 :1911 ،یوسف ،تملیل آگاهی مفّی است؛ میخواهد در سرزمینیکه سهفوانیانش اختیه
شدهاند و حتّی امکان مبارزه ندارند ،قهرمان شود( ».عابدینی)81 :1913 ،
دانشور در این رمان عنصر اسروره را با مهارت تمام با الگویی ملبت از عصر حاضر سیوند میدهید و
روایت خود را با تاریخ مرتبط میسازد .او با بررسی بخشی از تاریخ غمبار این سرزمین قصید دارد کیلّ
آن را به نمایش بگذارد و بر تکرار چندبارة حوادث تأکید نماید تا دغدغیههیا و تنگناهیای ایین مفّیت را
نشان دهد؛ به همین سبب است که دانشور خود را «تاریخنویس در آدمی» مییخوانید( .ر .ک مصیاحبه
دانشور با گفشیری )189 :1981 ،زبان او در بیان مرالب ،روان و شیفّاف اسیت و بیا زبیان متیون گذشیته
آشناست و بر توضیح و تشریح و توصیف تکیه میکند .بیان تصویری در اثر او کمتر دیده میشود.
اوضاع تاریخی و اجتماعیای کیه داستییان سووشیون در آن رخ مییدهیید ،سیبب حضیور زنیان در
نقشهای متفاوتی گردیده است؛ مدیر مدرسه ،آموزگار ،سزش

 ،ماما ،خانهدار ،دالّک ،عضو جمعیّیت

زنان ،رئیس خیرخانه ،نانوا ،کففت ،قاچاقچی و تاجر .سووشون در حاشیه سیامهای محیوری داسیتان ،بیه
نکاتی چون چندزنی ،تمکین ،فرمانبرداری زن از مرد ،تنوّعطفبی مردان ،اشتغار زنان ،جستجوی هویّت
زنانه و ...میسردازد.
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 .9ساختار داستان شوهر آهو خانم:
رمان شوهر آهو خانم در سارهای آغازین جن

جهیانی دوّم بیه نگیارش درآمید .سییّد مییران سیرابی،

رئیس صنف نانوایان ،مردی سنجاه ساله است که همسری به نام آهو دارد .آنها چهار فرزنید دارنید .سییّد
میران با زنی زیبا و مرفّقه به نام هما زندی آشنا میشود .هما سس از طالق به جهت استفاده از اعتبار سیّد
میران و به جهت اعادة حیلیّت خود ،از او کم

میخواهد .در آغاز از سییّد مییخواهید تیا جیایی امین

برای او فراهم آورد و دو فرزندش را به او برساند؛ سپس از سیّد میخواهد ،او را صیغه کند .میران ،همیا
را به منزر میآورد و به آهو معرّفی میکند .سس از سانزده روز میران به آهو خبر میدهد که مییخواهید
هما را صیغه کند .او هما را به محضر میبیرد و بیه عقید دائیم خیود درمییآورد .سیس از آن مشیاجره و
خصومت آغاز میشود .اعتقادات و ارزشهای اخالقی سیّد میران سرابی به تدریج مورد هجمه هما قرار
میگیرد .سیّدمیران چون زنجیری به سای هما بسیته مییشیود .او قیادر بیه دسیت کشییدن از همیا نیسیت.
سرانجام هما از او دست میکشد.
در مورد این اثر گفتهاند« :این رمیان کیه گییاه دسیتخوش اطنییاب مییالرآوری اسیت ،تحیت تیأثیر
رماننویسان قرن نوزده ،آمیخته بیا اسیاطیر و احادییث غیرب و شیرق اسیت و اغفیب در حیدّ معفومیات
گویندگان نیست . ...در حاشیه حوادثی که بر قهرمانان اصفی میگذرد ،میاجرای تغیییر لبیاس و کیاله و
کشف حجاب ،برخوردهای صینفی ،نظیام ادارای و حکیومتی ،رابریه شیهر و روسیتا ،رابریه مییردم بییا
کانونهای قدرت ،کشف و روشن شده است( ».سپانفو)188-118 :1911 ،
حسن عابدینی دربارة رمان شوهر آهو خانم میگوید« :شوهر آهو خیانم گرفتیار دوگیانگی عجیبیی
است؛ در مرز بین اثر هنری و اثر بازاری معفّق است .افغانی ،غریزی مینویسد و رهنش تشیکّل و تربییت
هنرمندانه را نیافته است .چنین است که دچار آشفتگی میشود؛ جا به جا سیر داستیان را میگسفد؛ سنیید
و انیدرز میدهد؛ فضلفروشی میکند؛ از اساطیر یونان و احادیث مذهبی یاری میگیرد .نلر ،گاه کهنیه
و توضیحی میشود؛ واژههای ادبی ،عامیانه و روزنامهای را در جمفههیای طیوالنی درهیم مییآمییزد. ...
شوهر آهو خانم میکوشد از طریق تجسّم زندگی خانوادگی ،سرده از این دورة تاریخی برگیرد.این اثیر
از نظر شکل و محتوا و شخصیّتسردازی ،هیم ویژگیی رمیانهیای فییرنگی را دارد و هییم خصوصییّات
قصّههای بفند فارسی .شخصیّتها کفّیبافند و عالمانه و فضلفروشانه سخن میگوینید و هییویّت فییردی
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آنها از مکالمههایشان قابل تشخیص نیست .این رمان بازگوکننیدة خصوصییّات روحیی و معنیوی میردم
ایران است( ».عابدینی)981-131 :1913 ،
رمان شوهر آهو خانم رمانی واقعگراسیت؛ «رمیانی ناحییهای کیه نویسینده سیعی مییکنیید آداب و
سنّتها و اعتقادات و فرهن

عامّه و خصایص روحی و معنوی و قومی مردم ی

شهر را نشان بدهید و

داستان به مختصّات جغرافیایی بومی و اقفیمی وفادار میماند و بر محیط و قفمرو خیاصّی تمرکز مییابد.
در شوهر آهو خانم نویسنده تنها به مسأله زن هوودار و بدبختیها و رنجهیای او بسینده نکیرده ،بفکیه بیه
صورت مؤثّری دردمندی زنان را در جامعه ایرانی به نمایش درآورده است .در این رمان آهو و هما هیر
دو مظفومند و هر دو مجبورند با خوب و بد مردشان بسازند( ».میرصادقی)119-118 :1911 ،
 .4مقایسة تطبيقي عناصر داستاني سووشون و شوهر آهو خانم:
عمدهترین عناصری که سیکرة داستان را به وجود میآورند ،عبارتند از :تجربه ،جیدار ،حادثیه ،داسیتان،
راوی هسته ،شخصیّت یا قهرمان و زمینه .در آغاز ،عناصر داستانی این دو اثر را به اختصار با هیم مقایسیه
میکنیم و سپس به موضوع اصفی که جایگاه زنان است ،میسردازیم.
هر دو داستان را دانای کل روایت میکند و همه حوادث بر محور زنان و مصیائب آنهیا مییگیذرد.
توالی حوادث در سووشون منجر به تحوّلی درونی میگردد که قهرمان داستان هزینه آن را مییسیردازد؛
امّا در شوهر آهو خانم قهرمان داستان سس از سشت سر گذاردن تجربهای تفخ به همیان جیایی مییرسیید
که آغاز کرده بود .هر دو داستان اگرچه در دو اقفییم متفیاوت رخ مییدهنید ،حیاوی فرهنی

بیومی و

اقفیمی مردم آن مناطقند؛ با این تفاوت که مناسبات شهری در سووشون غالبتر اسیت .ارتبیاط زنیدگی
شهری با روستایی در هر دو اثر مشهود است و در شوهر آهو خانم سررن

تیر بیه نظیر مییآیید .فضیای

سووشون درونیتر و در شوهر آهو خانم بیرونیتر است .افغانی کمتر به تحوّالت و تناقصهیای درونیی
شخصیّتهایش میسردازد؛ گویی هیچ ی

از قهرمانان او با خود درگیر نیسیتند؛ امّیا در سووشیون زری

سیوسته به کاوش خود میسردازد.
لحن شخصیّتهای سووشون متعفّق به خود آنهاسیت و بیا سیاختار شخصییّتی آنیان تناسیب دارد؛ در
حالیکه تفاوت لحن شخصیّتهای رمان شوهر آهو خانم با جایگاه فردی و اجتماعیشان از معاییب ایین
اثر محسوب میشود .گاه نویسنده در این اثر خود به جیای قهرمانیان داسیتان سیخن مییگویید و همیین
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مسئفه سبب میشود الگوهای رمان شوهر آهو خانم سست و دوگانه به نظر برسند؛ زیرا سذیرفتن سیارهای
از گفتگوها ،تصمیمها و اقدامات ،منرقی به نظر نمیآید.
سیر حوادث در سووشون منرقیتر است .خواننیده اگرچیه تیالش زری را در حراسیت از زنیدگیش
ساس میدارد؛ امّا با خصفتهایی که در یوسف میجوید ،مرمئن است این زندگی بدون حادثه نخواهید
بود؛ در حالیکه در شوهر آهو خانم خواننیده هیر بیار بیا افشیای سیارهای از اعمیار و رفتیار همیا ،انتظیار
حادثهای را میکشد که هیچگاه رخ نمیدهد و سرانجام گذر زمان ،داستان را سایان میدهد.
خواننده در اینکیه قهرمیان داسیتان در شیوهر آهیو خیانم کیسیت ،دچیار سیردرگمی مییشیود .سیه
شخصیّت آهو ،سیّد میران و هما با هم در جدالند .هما با حضورش حیوادث را مییآفرینید و بیا رفتینش
جدار را سایان میدهد .هما با عوامل بیرونی ،چون سنّتها و آداب اجتمیاعی و سیارهای از قیوانین دینیی
مشکل دارد .اگر افغانی ،هما را از داستان خیود بییرون بکشید ،هییچ عنصیر و شخصییّت چیالشبرانگییز
دیگری وجیود نیدارد .براسیاس سایبنیدی بیه ارزشهیای اخالقیی ،قهرمیان داسیتان ،آهوسیت؛ «زییرا بیا
ساکدامنی و وفاداری ،عمری را در خانه شوهر به سرآورده و با خوب و بدش ساخته و برای او فرزندانی
زن ایرانیی اسیت( ».میرصیادقی )111 :1911 ،امّیا براسیاس

آورده است .او سیمای اصیل و واقعیی یی

تعریفِ قهرمان داستان (کسی است که با اعمار و گفتار خود داستان را به وجود میآورد) ،قرعاً قهرمان
رمان شوهر آهو خانم ،کسی جز هما نیست.
در نشان دادن شخصیّتهای هر دو اثر ،دانشور و افغانی به جای روش نشان دادن (نمایش) ،از شییوة
روایت و توصیف بهره میگیرند و خود با اقتدار و آزادی دست به توصیف و ارزشگذاری مییزننید و
آنچه را که خود میخواهند ،در اختیار خواننده قرار میدهند .این خصیصه در سووشون به اعتیدار و در
شوهر آهو خانم به اطناب مالرآوری انجامیده است.

 .2-4مقایسة جایگاه زنان در سووشون و شوهر آهو خانم:
زنان در دو اثر سووشون و شوهر آهو خانم عالوه بر تفاوتها و تشابههایی که با هم دارند ،گاه چنان بیر
هم انرباق مییابند که گویی در ی

فضا ،با تجربهها و جدارهایی همسان روبهرو هسیتند .حیوادثیکیه

داستان آنها را شکل میدهد ،فقط در ظیاهر متفیاوت ،امّیا در محتیوا و معنیا هماننید اسیت .اسیباب ایین
همانندی سرگذشت زنان در چیست؟
تشابه فرهنگی ،محیری ،فیزیولوژی

و ...سبب همانندی مردان و زنان به همجنسهایشان میگیردد.

این مشابهتها سبب میشوند تا موانع و مشکالت آنها بیشباهت به هم نباشد .با سدید آمدن تحیوّرهیای
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اجتماعی در سرح جهان و ظهور اندیشههای جدید در زمینه حقوق زنان ،جامعه ایرانی به صورت عیام و
زن ایرانی به صورت خاص با سؤارهایی مواجه شید کیه او را بیه چیالش کشیید .تعیار هیا در صیحنه
جامعه ،ظهور و به تدریج به درون خانهها راه یافت و موضیوع بحیث و گفتگیو و جیدار ،قیرار گرفیت.
سارهاست کیه میردان و زنیان در جسیتجوی جییایگاه حقیقیی خویشیند و در اییین رونیید ،اعتقیادات و
ارزشهای اخالقی سذیرفتهشده گاه دربخواه و گاه نادربخواه دستخوش تغییر میشوند .حجیاب ،رابریه
زن و مرد ،ازدواج مجدّد (دائمی و صیغه) اشتغار ،استقالر مالی زن و تحصیل از موضوعهایی است کیه
سارهاست مورد بحث و گفت و گو قرار دارد.
میرصادقی زنان را در آثار دانشور براساس طبقه اقتصادیشان دستهبندی مییکنید« :دانشیور کمتیر بیه
زنان طبقه متوسّط جامعه ایرانی توجّه کرده است( ».میرصادقی )181 :1911 ،این نقد بیه سووشیون وارد
نیست؛ زیرا نظام اقتصادی که حوادث سووشون در آن رخ میدهد ،نظام فئیودالی اسیت و در آن فضیا،
طبقه متوسّط شهری شکل نگرفته است تا بتوان مسائل آنان را بازگو کرد.
مناسبترین شیوه در تقسیمبندی زنیان در آثیار میورد بررسیی آن اسیت کیه توانیاییهیای فیردی و
اجتماعی ،مالک دستهبندی آنان قرار گیرد تا به نوعی روابط و مناسبتهای آنها قابل تعریف باشد؛ لیذا
براساس همین معیار ،در این دو رمان ،زنان را به چهار گروه زنان تجدّدخواه ،زنان متجدّدنما ،زنان سنّتی
و زنانی که در مرز تجدّد و سنّت در آمد و شدند ،میتوان تقسیم نمود.
 .2-2-4زنان تجدّدخواه:

بیشتر این گروه از زنان درس خواندهاند؛ به امور اجتماعی عنایت دارنید؛ چیون خواهیان اسیتقالر میالی
هستند ،کسب اشتغار در جامعه از دغدغههای آنان است و حضور در فعّالیّتهای اجتماعی به تدریج در
افکار و رفتار آنان تأثیر میگذارد و در مجموع با زنان سنّتی تفاوتهای بارزی دارند.
در رمان شوهر آهو خانم اینگونه زنان اندکند .سوسن دختر سیشکار مالیه و خواهرش که در بیروت
مامایی میخواند ،از گروه زنان متجدّد و درسخوانیده هسیتند .در سووشیون زنیان متجیدّد کیم نیسیتند.
خانم فتوحی ،مدیر مدرسه ،مهری و مهین و دکتر مسییحادم ،آموزگیاری کیه چشیم مصینوعی داشیت،
شاخصهای زنان متجدّد را دارند؛ اگرچه سرح تحصیالت آنها با هم متفاوت است.
از زنان متجدّد سووشون به خانم فتیوحی مییتیوان اشیاره کیرد .زنیی از خانییواهای سیولییدار کیه از
دیوانهخانه سر درآورده است و همیشه منتظیر اسیت تیا او را بیه بیا  111888متریشیان ببرنید .از کسیی
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کم

قبور نمیکند .از اوّلین زنانی بوده که چادر آبی کفوش سوشیده و بیه تیدریج چیادر آبیی را هیم

کنار گذاشیته اسیت .در دیوانیهخانیه او را شیازده خیانم صیدا مییکننید .روزنیامییه ایییران مییخییوانَد.
یادداشتهایی مینویسد و میخواهد تا آن را در صندوق امانت بان

بگذارد .فتوحی در مورد خودش

میگوید« :حیف کسی قدر مرا ندانست .مردها آمادگی برای سذیرفتن زنی ملیل مین را نداشیتند .اوّلیش
خیار کردند عسفم و ...شروع کردند به مسخره کیردنم ییا ندییده گیرفتنم؛ دیوانیهام کردنید . ...زنهیای
احمق هم کو تا بفهمند من کی بودم و چه کردم( ».دانشور)188-181 :1938،
 .2-2-4زنان سنّتي:

گروه کلیری از زنان را دراین دو رمان دربر میگیرد که غالباً درس نخواندهاند .کار آنیان رسییدگی بیه
امور همسر و فرزندان است؛ فاقد استقالر مالی هستند و دشواریهای فراوانی را تحمّل مینماینید؛ زییرا
حقّ انتخاب کمتری دارند .آنان از شرایط خود راضی نیستند؛ امّا متغیّرهای فراوان سیبب شیده اسیت تیا
قادر به تغییر شرایط خود نباشند.
زنان سنّتی سووشون دو دستهاند؛ اندکی از آنان میتمکّنانید؛ امّیا اغفیب آنهیا از طبقیات زحمیتکش
جامعهاند؛ مانند خدیجه کففتِ زری ،فردوس و ننه فردوس کففتِ عزّتالدّوله ،سیکینه نیانوا ،دده سییاه،
ننه سیّد دالّک ،معصومه زن یارقفی ،مهرانگیز روضهخوان و خانم صد تومانی و...
اینگونه زنان در سووشون ،سرگذشت غمانگیزی دارند .بییبیی میادر یوسیف ،شیوهری خیوشنیام
داشت که چون شیخ صنعان ،سایبند زنی به نام سودابه هندی گشت .سودابه هیچگاه به عقد او در نیامد؛
امّا سبب آوارگی بیبی را فراهم آورد .بیبی هیچگاه از شوهرش شکایت نکرد و آن زمانکیه قیادر بیه
تحمّل نبود ،به بهانه مجاور شدن به کربال رفت و در خانه فخرالشّریعه کففتی کیرد تیا در چهیل و چهیار
سالگی بیمار شد و درگیذشت .مصائب او میدّتها سس از میرگش بر خانوادهاش سوشیده بود.
فاطمه خواهر یوسف که در جوانی فرزنید و شیوهرش را از دسیت داده ،کمی

حیار زری در همیه

امور است (دانشور 81 :1938 ،و  .)81او گاه خود را به سبب بیخبری از دور و برش سیرزنش مییکنید
(همان )89 :و گاه شجاعتها و شهامتهایش را در حوادث مختفف یادآوری میکند کیه ده بیار بیشیتر
کاغذهای سِرّی سدرش را که با آب سیاز نوشته بود ،توی سینهاش میگذاشته و به شاهچیرا مییرسیانده
است و یا برای آوردن دکتر عبداله خان تا گود عربان دویده است (همان 81 :و .)85
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فاطمه و خواهر خواندهاش گاه از شیرنتهای دوران جوانی خود سخن میگویند که چگونیه بیزک
میکردند و به مرب دکتر رحمت خان میرفتند تا شاید شوهر مناسبی بیابند و متوجّه میشدندکه ییازده
نفر از دختران اعیان و اشراف به همین قصد ،بزک کرده آنجا هستند (همان )13 :او بیا مصیرف ترییاک
دردهایش را به دست فراموشی میسپارد.
عزّتالدّوله خواهرخواندة فاطمه ،اگرچه نمونه ی

زن مکّار و فاسد است ،امّا زنیدگی وی ماالمیار

از نکبت و بدبختی است .شوهری فاسد دارد و سسری از شوهر بدتر .کففتش مورد تعیرّ

یکیی از ایین

دو قرار میگیرد و ظالمانه او را به عقد نوکر خانه درمیآورد .قاچاق موادّ مخدّر و اسیفحه مییکنید و از
نفور مالی و آشنایی با بزرگان سیاسی جهت سیشبرد اهداف و مقاصدش بهره میگییرد (همیان.)39-11 :
اگر چه فردی مکّار ،جاهطفب ،ماردوست ،فتنهگر و فخرفروش است ،امّا از همه زنان بدبختتر بیه نظیر
میرسد و به شرایط خود آگاهی دارد.
در زندگی فردوس ،کففت عزّتالدّوله ،همان میگذرد که در زندگی آموزگار ساکن دیوانیهخانیه
دیده میشود.
در رمان شوهر آهو خانم ،آهو ،فاطمه آرایشگر ،اکرم ،ننه بیبی و رعنا دختیرش ،نقیره ،خورشیید و
دخترش حاجیه ،خانم بیگم ،ننه اصغر حمّامی ،صفیه بانو ،زری ،رباب ،شیرین جان خانم ،هیاجر ،آبجیی
صغری ماما ،ناز سری ،عصمت کُرده و مفوس ،خیل زنان سنّتی را تشکیل میدهنید کیه فاصیفه طبقیاتی و
فرهنگی فراوانی با هم ندارند .روزگاری آهو چون همسایههای فقرزدهاش روزگاری سخت داشیته ،امّیا
با همّت و تالش خود و همسرش زندگیشان دگرگون گردیده و امیروز سناهگیاه همسیایههیای نیاتوانش
شده است .سرگذشت سایر زنان رمان شوهر آهو خانم فالکتبارتر از آهو و هماست .کیار ،درد ،فقیر،
بیماری و نزاع خانوادگی (که غالباً حاصل فقر بود) در زندگی همه آنها وجود دارد .غالب این زنیان در
سنین سایین ازدواج کردهاند و هنگام مرگ عمرشان به سنجاه نمیرسد .زنان فرودست به سبب تنگدستی
شوهرانشان مشکل صیغه و هوو ندارند.
اینگونه زنان رفتارهای ثیانویه بیشتری از خود بروز میدهنید .در گوشیی مییایسیتند؛ اهیل چشیم و
همچشمی هستند؛ کارهایی سنهان از شوهرانشان انجیام مییدهنید؛ مجیالس بیزن و بکیوب زنانیه دارنید؛
غمّازند و در گرفتاریها سشت به سشت هم دارند.
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آهو نمونه ی

زن سنّتی موردتحسین ،مریع و سفیمالنّفس است که آداب و اصیور دینیی و اخالقیی

در وجود او نهادینه شده است .او در ادارة زندگیش شکیبا و قانع است؛ امّا حضور هما و تغییر رفتارهای
سیّد میران او را دچار تعار
هیچ ی

میکند .آهو برای حلّ مشکالتش راههیای متفیاوتی را مییآزمایید کیه از

نتیجهای حاصل نمیشود؛ صبر سیشه میکند و حلّ مشکل را به گذر زمان واگیذار میینمایید؛

امّا هیچگاه از امور شوهرش غافل نیست تا در بزنگاه زندگی ،ی
مف

بار استوار سیا بیه مییدان مییگیذارد و

غصب شدهاش را سس میگیرد و حریف را از میدان به در میکند .او زنی سی ساله ،بیا انبیوهی از

گیسوان شبقرن

 ،چشمان مشکی خوشحالیت ،نگیاه مهرانگییز و نوازشیگر و میادر چهیار بچّیه اسیت.

(افغانی )53 :1911 ،چهارده سار بود که ازدواج کرد و مهمترین کار او نظم و ترتیب بخشیدن بیه امیور
منزر است (همان)11 :؛ باگذشت ،نرمخو و سفیمالنّفس است؛ هیچکس صدای بفنید او را نشینیده اسیت
(همان .)88 :او دختری بیکس و کار بود که تحت سرسرستی خاله و شوهرخالهاش بزرگ شید (همیان:
 .)81نبود حمایت والدین ،او را به همسرش وابسیتهتیر سیاخته اسیت .در روزهیای دشیوار زنیدگی فاقید
سناهگاه است؛ به همین سبب تمایل دارد زنیان همسیایه و دوسیتانش را جیایگزین خیانوادهای سیازد کیه
ندارد .دلبستگی و فیداکاریهیای مادرانیه او نسیبت بیه فرزنیدانش ریشیه در محرومیّیتهیایش دارد .او
فرزندانش را ریشههای خود میداند که از او درختی تناور ساخته است و کسیی قیادر بیه برانیداختن آن
نیست.
در آغاز زندگیش با قناعت و کوششی زائدالوصیف در زمیانی انیدک ،سیبب رونیق کیار همسیرش
گردیده است (همان)81 :؛ داشتن سرسناه را از نتایج همگامیهای خود و همسیرش برمییشیمرد (همیان:
)81؛ مهمانان شوهرش را با روی خوش استقبار میکند و مهمیانی را باعیث رونیق و اعتبیار سییّد مییران
میداند؛ گاه مهمانیهای زنانه دورهای برگزار مینماید؛ شبهیای جمعیه در خانیه مجفیس روضیه دارد
(همان)83 :؛ زیورآالتش را از گیوهبافی و سساندازهای سر خرج ،میخرد (همیان)11 :؛ سیاکطینیت و
خوشقفب و از حسادت و بدگویی گریزان است (همیان)11 :؛ آرزوییش زییارت امیام رضیا (ع) اسیت
(همان)19 :؛ آرایش او به سب

قدیمی است (همیان)158 :؛ لبیاسهیای نیوَش را در صیندوق روی هیم

میگذارد و در سوشیدن آنها امساک میکند و فقیط در میراسم از آنهیا استفاده مینماید (همیان)931 :؛
شبهیای جمعه سر خیاک میرود و سس از بیرگشتن به خیانه حفوا میسییزد و قسیمت مییکنید و نمیاز
میخیوانید؛ بیه روضه و سُرسه میرود و به مستمندان کم

میکند (همان.)581 :
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این زنِ مریع ،رابره شوهرش با زنی دیگر را برنمیتابد .وقتی شوهرش تصمیمش را در میورد صییغه
کردن زن دیگر به اطّالع او میرساند ،آهو به خوبی بهانههای همسرش را میشناسید؛ امّیا چیه مییتوانید
بکند؟ کت

میخورد .والدینی ندارد تا او را حمایت کنند؛ به همسایههایش سناه میبرد .صبر میکنید و

خون جگر میخورد تا در سایان داستان هیمنه و مردانگی میران خدشهدار میشود و چون عمارتی ویران
فرومیریزد و برای بازسازی خود و زندگیش دوباره نیازمند کم

آهو مییگیردد .در تیوالی حیوادث

داستان چیزی نیست که بر آهو سوشیده بوده باشد .او از همان آغیاز ،ایین انجیام را سییشبینیی مییکیرد.
رسالت او مانند هر زن ایرانی ،شکیبایی و وفاداری و چشمسوشی از خراهای شیوهر اسیت .شیوهرش در
تجارت زندگی ورشکسته شده است؛ آهو چون آغاز زندگیش باید آستینها را بیاال بزنید تیا دوبیاره بیا
شرایری دشوارتر بسازد ،با وجود چهار بچّه و دختری که در آستانه ازدواج دارد ،چه میتواند بکنید؛ او
خشنود است که دوباره زندگیش سامان مییابد.
چه زنانی که رکرشان رفت و چه آنان که فقط نامشان آمید ،در میراودات فیردی و غیییر فییردیشان
سیامهای روشنی را مبادله میکنند .آنان زنستیزی را نمیسذیرند؛ رفتارهای نیاهنجار میردان را نسیبت بیه
خود و زنان دیگر ،نقد میکنند و به ستایش جنبههای ملبت خود و زنان دیگر میسردازند.
زنان سنّتی در این دو اثر در فهم حقوقشان با هم تفاوتی ندارنید .تعیدّی بیه حقوقشیان آنهیا را متأثّییر
مینماید .نسبت به جایگاه خودآگاهی دارند و خواهان تغییر در مناسباتشان هستند؛ امّیا سیرح آگیاهی و
شکیبایی آنها با هم متفاوت است.
 .9-2-4زن متجدّدنما:

هما نماد زنی سرکش ،خودسسند و خودنماست که اصور و سنّتهای جامعه را دست و سا گیر مییدانید.
او از اصالحات عصر رضا شاه به نفع خود بهره میگیرد؛ از کشف حجاب استقبار مینمایید؛ اصیرار بیر
فعّالیّتهای اجتماعی دارد؛ رفتن به سینما و تفریح را بیرای زنیان ضیروری مییشیمارد و در امیور منیزر
سهلانگیار اسیت .او نمونیهای از تجدّدخییواهی و تنیوّعطفبیی منفیی اسیت .راوی آنقیدر در تییوصیف
زیباییهای ظاهری هما افراط میکند که خود او چون سیّد میران به دامش میافتید و نمییدانید او واقعیاً
تجدّدخواه است یا از فضای تجدّدخواهی به نفع خواستههایش بهره میگیرد .بیتصیمیمیهیای مییران و
اطناب کالم راوی کار را به جایی میرساند که هما داستان را ترک میکنید و راوی و مییران هیر دو از
گرفتاری رها میشوند .هما کیست؟ کولیزادهای که سدر و مادرش او را در چهار سیالگی بیه صید مین
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گندم فروختهاند؛ در دوازده سالگی ازدواج کرده است و ی
شوهرش بدبین و سختگیر بود؛ او را کت

دختر و ی

سسر دارد .خودش میگویید

میزد؛ خسیس بود و سیر و ظیاهر نامرتّیب و کلیفیی داشیت

(افغانی .)11-11 :1911 ،ظاهراً از طالقش متأثّر است« :طالق را زخیم ساطیوری مییدانید کییه جییایش
خیوب نمیشود( ».همان )18 :او در واقع خانه شوهر را ترک و شبانه از آنجا فرار مییکنید .ارعیان دارد
که کار او گستاخانه و نسنجیده بوده است (همان .)19 :شوهرش او را به خییانت متّیهم کیرده اسیت؛ در
حالیکه اوآن را رد میکند .زیبا و فریبنده است .او از میران میخواهد کاری بیرایش دسیت و سیا کنید،
شاید بتواند خود را اداره کند .هما بیه خیوبی روحیّیات سییّد مییران را مییشناسید و مییدانید کیه او بیه
مردانگی و معرفت شهره است .وقتیی قصد دارد بیا سیخنانش سسیران را برانگییزد ،میییران در سییاسخش

میگوید« :از ی

زن ضعیف و بیدفاع چه کاری میتواند سیاخته باشید؟ هییچ کیاری غییر از در خانیه

ماندن و تربیت کودکان برای تو به چشم ندیدم .من ندیدم زنی در ردیف تو در جامعه مشغور کیاری از
قبیل مردان باشد .آیا میخواهی ارکیان اجتمیاع را از هیم بپاشیی؟ مییخیواهی تیرا ببرنید و سیر مصیفّی
سنگسار کنند؟» (همان)189 :
میران به خوبی به یاد دارد که آهو ،او را در ادارة دکّان مانند ی

مرد همراهی مییکیرد؛ چیرا کیار

بیرون را برای هما مناسب نمیبیند؟ میران و هما ،ناگفته از مکنونات درونی هم آگاهند.
هما گاه تظاهر به روزهداری و نمازخوانی میکند و سارهای اوقات رفتارهای هنجارشکن دارد .معفّیم

رقصش بهتر از هر کسی وی رامیشناسد .او میگوید« :هما تشت زرّینی است که سریش سهل اسیت بیا
فوالد هم سیوند نمیگیرد .او ،چون عاشقان سینهچاک فراوان دارد ،به عمد از خانه فرار کرد .هما سُیر ادا
و اصور ،جور طفب و آزادوار است .دردسرهایی با خود دارد که به هر کجا برود ،با خیود خواهید بیرد.
حرکات و خفق و خویش غیر قابل تعبیر ،مبهم و معمّاآمیز است( ».همان)191-118 :
هما در مورد کار بیرون از منزر میگوید« :از کار اندیشه میزاید» (همان )118 :و میران در جیوابش
میگوید« :آن سیب زرّینی که تو از من میخواهی ،هنوز در این دییار فصیفش نرسییده اسیت( ».همیان:
 )111البتّه این سخنان ،اندیشههای نویسنده است که بر زبان آنان جیاری مییشیود .همیا فوایید اسیتقالر
مالی زن را درک میکند و میداند اگر زن قادر باشد مخارج خود را تأمین کند ،مجبور نیست زییر بیار
خواری مَرد ،برود (همان.)115 :
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او داوطفبانه سیشنهاد میکند تا به عقد موقّت میران درآید؛ امّا هدفش اعادة حیلییت اسیت .جامعیه را
عقبمانده میداند و دیوار زنان بیوه را کوتاه .وی میخواهد از اتّهامات جامعه ،مبرّا شود( .همیان)151 :
او به تفاوتهای زن و مرد واقف است .دمدمی بودن زنان را میسذیرد؛ امّا زنان را در کیار و کردارشیان
سابرجاتر از مردان میداند (همان.)181 :
در توالی حوادث ،چهرة واقعی او روشنتر میگیردد؛ بییقییدی و سیهلانگیاریش در امیور منییزر،
جفوهفروشی او در انظار مردان دیگر ،بیقیدی نسبت به حجاب ،عاشقسیشیگی ،تنیوّعطفبیی ،ولخرجیی،
چشم و همچشمی و بهانهجویی ،اوصافی است که ی

به ی

خود را مینمایانید (همیان .)111 :از هیر

چیز نو استقبار میکند؛ ورزش صبحگاهی میکند (همان)913 :؛ در آرایش و آراستگی ظاهرش ،مد را
رعایت میکند؛ طالب آزادی به سب

خود است (همان)915 :؛ میخواهد کار کند و سرنوشتش دست

خودش باشد (همان)118 :؛ میل به گردشهای شبانه و رفتن به سینما دارد (همان )131 :و از اینکیه او را
ضعیفه بنامند ،عصبانی میشود (همان .)891 :آهو« ،هما را هوسی سرکش و خودنمیا مییدانید» (همیان:

 )519و میران او را «بهانهجو» (همان )891 :و یکی از منسوبان ،او را «نادان ،رند ،مکّار و ملل س

تخیم

دزدی برمیشمارد که خودش را به مظفومیّت میزند( ».همان)511 :
هما آفرینندة جدالی است که حوادث را خفق میکند .تغییر درونی در او رخ نمییدهید .فقیط تغیییر
شرایط اجتماعی ،سیشبرد منویّات او را آسانتر مینماید .او نمونه زنی خودمحور است که هدفش تحقّیق
هوسهایش را سی میگیرد.
 .4-2-4زناني در مرز سنّت وتجدّد:

زری زنی است که آگاهانه در مرز سنّت و تجدّد در رفت و آمد اسیت .او بیرای تولّید بچّیههیایش نیذر
میکند تا نان و خرما برای زندانیها و دیوانهها ببرد (دانشور 18 :1938 ،و )18؛ در مهمیانیهیایی کیه بیا
حضور انگفیسیها برگزار میشود ،با آنان دست مییدهید و از مهمیانهیای خیارجی و ایرانیی خیود ،بیا
شراب سذیرایی میکنید (همیان 8 :و )15؛ در مییدرسه مسییحیهیا درس خییوانده اسیت و سیرش سیر از
داستانهای انجیل است که هر روز صبح در مدرسه مجبور بوده است ،بخواند (همان.)11 :
زری به خانوادهای کم درآمد ،امّیا فرهنگیی تعفّیق دارد .بیه سیبب اسیتعداد چشیمگیرش در مدرسیه
انگفیسیها بدون سرداخت شهریه ثبتنام میشود و بهتر از همه انگفیسی سخن میگوید .ایین مدرسیه در
باورها و رفتارهای زری تأثیری شگرف دارد تا آنجا که او یوحنّا را بهتیر از سییاووش مییشناسید .زری
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گاه چون زنان سنّتی ،با وجود خدمتکاران ،خود روبهروی همسرش بر زمین مینشیند و چکمههای او را
از سایش درمیآورد (همان .)11 :او همواره از خود عصبانی است؛ زیرا اهیل مقاومیت و جنی

نیسیت.

وی چون زنان دیگر به صورت غریزی خرری را که عزیزانش را تهدید مییکنید ،حیس مییکنید؛ لیذا

همواره نگران است« :شهر من ،ممفکت من همین خانه است؛ آنها جن

را به خانه من هم مییکشیانند».

(همان)13-11 :
او به ترسش لعنت میفرستد و خود را بیعرضه میداند (همیان)35 :؛ بیه خیاطر مییآورد کیه بیرای
ادارة زندگیش نتوانست در آخرین لحظههای حیات مادرش در کنارش باشید (همیان)33-31 :؛ گیاه از

تکرارها خسته میشود و میگوید« :تمام زندگی من همیین طیور گذشیته؛ هیر روز سشیت چیرخ چیاهی
نشستهام و چرخ زندگی را به حرکت درآوردهام و آب سای گلهیا دادهام )111( ».او همیواره همسیرش
را تحسین مینماید؛ اگرچه صراحت کالمش را نقد میکنید( .همیان )11 :گیاه زری در مقابیل یوسیف
مقاومت میکند و یوسف به این نتیجه میرسد که هیچ چیز را نمیتوانید تغیییر بدهید؛ چراکیه نتوانسیته
است در زنش تأثیر بگذارد .او معتقد است که زنش از واقعیّتها دور است و معفّم هیا و مربّییهیایش را

تبسیم
در این زمینه مقصّر میداند .یوسف میگوید« :زری در مدرسه مقداری ادب و آداب و تصدیق و ّ
و ناز و عشوه و گفدوزی یاد گرفته و فقط از آرامش حرف میزنید؛ آرامشیی تیومم بیا فرییب( ».همیان:
 111و  )111این خصایص در هر زنی امتیاز محسوب میشود؛ امّا زن ایدهآر یوسیف ایینگونیه نیسیت.

«وجود زری در زیر الیههای ...چندگانه از نظام مردساالر و زیر غفبه و تسفّط شخصییّت یوسیف تحفییل
رفته است( ».دهباشی)918 :1919 ،
زری برای اثبات شهامتش حوادثی را یادآوری مییکنید تیا نشیان دهید همیواره ترسیو نبیوده اسیت
(دانشور)151-159 ،198-113 :1938 ،؛ امّا یوسف در آن شجاعتهاتردید میکند و آن را غریزة خیام
تصفیه شدهای میداند که نام شجاعت به خود گرفته اسیت .زری تردیید دارد کیه ترسیو بیوده اسیت ییا
ترسو شده است؛ امیّا خیوب میدانید که ییوسف در آنچه بیر او مییگییذرد ،نقیش دارد .او بیه یوسیف

میگوید« :اگر بخواهم ایستادگی کنم ،اوّر از همه باید جفیو تیو بایسیتم ...؛ مییخیواهی حیرف راسیت
بشنوی؟ بشنو تو شجاعت مرا از من گرفتهای .آنقدر بیا تیو میدارا کیردم کیه دیگیر میدارا عیادتم شید».
(همان)113 :
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او مانند هر زنی ایرانی ،بچّهها را بهانه حفظ زندگیش میکند و از اظهار محبّت آشکار بیه همسیرش
امتناع میکند؛ در حالیکه حقیقت آن است زری نمیخواهد یوسف را از دست بدهد.
دشواریهای زندگی گاه او را بدانجا میکشاند که زناشویی را از اساس غفط میداند .او به روشنی
دریافته است با شیوة زندگی و تربیتیای که او داشیته ،محیار اسیت بتوانید دسیت بیه کیاری بیزنیید کیه

نتیجهاش به هم خوردن وضع موجود باشد .او میگوید« :آدم بیرای کیارهیایی کیه بییوی خریر از آنهیا
میآید ،باید آمادگی روحی و جسمی داشته باشد» (همان )139 :و آمادگی او درسیت بیرخالف جهیت
هرگونه خرری است .تنها شجاعتی که میتوانست بکند ،این بود که جفو شیجاعت دیگیران را نگییرد و
بگذارد آنها با دست و فکر آزادشان ،کاری بکنند .زری با سشیت سیرگذاردن حیوادث فیراوان از نفیس

میافتد؛ میسذیرد که یوسف را آزاد بگذارد؛ امّا آرزو میکند« :کاش دنیا دست زنهیا بیود .زنهیا کیه
زاییدهاند؛ یعنی خفق کردهاند ،قدر مخفوق خودشان را مییداننید؛ قیدر تحمّیل ،حوصیفه و یکنیواختی و
برای خود هیچکاری نتوانستن را ...اگر دنیا دست زنها بود ،جن

کجا بود؟» (همان)139 :

آنجا که زری تسفیم افکار یوسف میشود ،حکایت ناتمام شوهرش سایان میییابید (همیان .)118 :او
متأثّر است؛ زیرا میخواست بچّههایش را با محبّت و در محیری آرام بزرگ کند؛ امّا حاال بیا کینیه بایید
به دست سسرش تفن

بدهد (همان .)151 :بعد از مرگ یوسیف ،دکتیر ،میر

او را تییرس ،تشیخیص

میدهد و از او میخواهد آن را ریشهکن کند (همان .)115 :او در عیزای شیوهرش اوّلیین قیدمهیا را در

رفع این ترس برمیدارد و میگوید« :در زندگیش هی ترسیدیم و سعی کردیم او را هم بترسیانیم .حیاال
در مرگش دیگر از چه میترسیم؟ آب از سر من یکی گذشته .امروز به این نتیجه رسیدم که در زندگی
و برای زندهها باید شجاع بود ...؛ امّا حیف که دیر به این فکر افتادم .بگذارید به جبیران ایین نیادانی ،در
مرگ شجاعها خوب گریه کنیم( ».همان)139-131 :
زری در جریان ماجراها و حیوادث داسیتان اگرچییه رنییج مییکشید ،مییبالید .او اگرچییه از تمیام
ظرفیّتهای ی زن متجیدّد برخیوردار اسیت ،امّیا همسیر و فرزنیدانش را برهمیه امتییازات اجتمیاعی و
اقتصادی ترجیح میدهد .وی آگاهانه گونهای از زندگی را انتخاب میکنید کیه شییوة بسییاری از زنیان
ایرانی است.

 .2-4مقایسة نگاه مردان نسبت به زنان در سووشون و شوهر آهو خانم:
در سووشون نگاه یوسف و فرزندش خسرو به زن ،منتقدانه است .خسرو میگوید« :چقدر زنها ترسو و

دروغگو هستند .فقط بفدند گور بکنند و دفن کنند و گریه کنند» (دانشور )111 :1938 ،و ییا «اگیر ایین
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زنها نبودند و محض خاطر آنها نبود ،سسرها چه زود میتوانسیتند میرد بشیوند .زنهیا هیی مییترسیند و
مردها را هم میترسانند» (همان)113 :؛ امّا نگاه خان کاکا (برادر یوسف) بیه جینس زن نیه منتقدانیه کیه
زنستیزانه است .او زنها را ناقصالعقل مییدانید (همیان )18 :و بیاور دارد زنهیا سرشیان تیوی حسیاب
نیست (همان )113 :و زری را به سبب عدم تأثیرگذاری بر یوسف ،سرزنش میکند.
در شوهر آهو خانم صدای سفرهجویانه مردان ،گاه از حفقوم شخصیّتهای مرد و گاه از زبان دانای
کل شنیده میشود .برخی اوقات نویسنده به کم

مردان داستان میآیید و در میورد زنیان بیه قضیاوت

مینشیند« :زنان در نیّات خیر ،هیچگاه با مردان خود همرمی و همراه نبودهاند» (افغانی )111 :1911 ،و یا
«تازیانه شوهر هرچه دردناکتر باشد ،بهتر اسیت از تمجیید بیگانیه( ».همیان )159 :راوی ادا و اصیور را
طبیعت ثانوی بیشتر زنان میداند که با آن عرصه را بر شوهر تن

میکنند (همان .)93 :کسی نمییدانید

که اگر مردان چنین ابزاری در اختیار داشتند ،آیا از آن بهره نمییگرفتنید؟ در جیای دیگیر در توصییف

بازار میگوید« :محلّ دائمی زنان شهر ،به خصوص زیبارویان که هر وقت فرصتی میییافتنید ،بییآنکیه
واقعاً قصد خریدی داشته باشند ،آنجا خودی نشان میدادند( ».همان)111 :
قضاوتهای نویسنده در برخی جهات سارهای از واقعیّتها را با خود همراه دارد؛ امّا شخصییّتهیای

مرد داستان ،کامالً سنّتی میاندیشند .سیّد میران در مورد زنان میگویید« :زن موجیود لریفیی اسیت کیه
خدا از دندة چپ مرد آفرید؛ حرفش مانند قولش هرگز سند نبوده و نیست؛ هرچه آزموده و دانیا باشید،
باز ی

دندهاش کم است و ی

سای تجربهاش میلنگد؛ سیرحی و اوّربیین اسیت؛ کارهیایش از روی

غریزه است ،نه اندیشه و عقل؛ شتاب میکند و سشیمان مییشیود؛ جیوش مییزنیید و کیف مییکنیید و
سرمیرود( ».همان)181:
میران چیادر را قفعه زن میدانید و کشف حجاب را نقشیه فرنگییهیا (همیان .)181 :او زن را کسیی
میداند که سر شیران کاله میگذارد (همان.)11 :
 .9-4رئوس شباهتها:

 .1در هر دو اثر زنان به هر گروه و طبقهای که وابسته باشند ،زنسیتیزی را مییشناسیند و بیا آن مقیابییفه
میکنند.
 .1زنان هر دو اثر به سنّتهای حاکم بر زندگی اجتماعی خود معترضند و آن را نقد میکنند.
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 .9زنان با یادآوری تواناییها و جنبههای ملبت خود کوشش میکننید خیود را بیاور و بیه میردان اثبیات
نمایند.
 .1حوادث این دو اثر در دورهای ده ساله و متوالی رخ میدهید؛ بیه همیین جهیت زمینیههیای اجتمیاعی
مربوط به امور زنان در آنها همانند است.
 .4-4رئوس تفاوتها:

 .1زبان سووشون زنانه است .نویسنده کمتر به سیکر زن میسردازد و معروف به عواطیف اوسیت؛ امّیا در
شوهر آهو خانم ،زبان ،مردانه است .چون نگاه به زن فیزیکی است ،نویسندة ناآشنا با احسیاس زن ،او را
از منظر سیکرش مینگرد.
 .1زنان سووشون چه در شمار و چه در کیفیّتِ فکر و فرهن

 ،از زنان شوهر آهو خانم برترند.

 .9سووشون بر محور زنان سیشرو میچرخد؛ در حالیکه زنان شیوهر آهیو خیانم ،گرفتیار موضیوعهیای
سیش سا افتاده هستند.
 .1تجدّد ،روشنفکری و حقطفبی زنان دانشور واقعی است؛ امّا رمان شوهر آهو خانم ،تجدّد مبتذر را بیه
نمایش میگذارد .تعریف زن متجدّد در سووشون ،روشن و در شوهر آهو خانم مبهم است.
نتيجهگيري:
بالیدن جامعه در گرو بالیدن زن است .فرهن

زنانه را تنها با جان بخشیدن به همه نمودهای تجربه زنیان

و ساس داشتن آن میتوان رونق داد .انکار ارزش تجربه زنان به ناگزیر به زنستیزی خیتم مییشیود .منیع
زنان از تجربه کردن و یا فراهم آوردن تجارب ساختگی به نام آنان ،هر دو خرایی بزرگ اسیت کیه نیه
به مصفحت زن است ،نه به نفع مرد و نه به مصفحت جامعه.
تنوّع شخصیّتهای زنان در این دو رمان به خوبی نمونههای واقعی آنان را نماینیدگی مییکنید و بیر
مسائل محوری و مشترک زنان صحه میگذارد.
اگرچه مسائل زنان در سووشون بغرنجتر ودرونیتر از شوهر آهو خانم است؛ امّا در هر دو اثر ،ریشه
مشکالت به فرهن

مردساالر بازمیگردد و دو نویسنده سعی میکنند سژواک صدای زنان باشند؛ یکی

با زبان زنانه و دیگری با زبان مردانه.
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تقدیر وتشكّر
این مقاله برگرفته از طرح سژوهشی با عنوان «رویکرد جامعهشناسی در آثار سیمین دانشیور» اسیت کیه
تحت حمایت مالی دانشگاه آزاد اسالمی  -واحد قزوین به انجام رسیده است .بدین وسیفه از زحمیات
بیدریغ و حمایتهای آموزشی و مالی دانشگاه آزاد اسالمی واحد قزوین تشکّر و قدردانی میگردد.
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